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Helstad og Bangstad - 
To grender i vekst 

Etter	flere	år	med	få	
skolebarn,	er	det	igjen	
mange	barn	i	barnehage	
og	skole-alder	i	de	to	
grendene.	Mange	små-
barnsfamilier	har	valgt	å	
etablere	seg	på	Helstad	
og	Bangstad,	Syttende	
mai	har	de	eget	tog	og	
feiring	på	ungdomshuset.
side 6 og 7 

I sommer kan du oppleve Bindal 
på forskjellig vis .....på forskjellig vis ....

Nordlandsbåtregattaen,	Bindalseid-dagan,	
Fiskefestival	i	Åbygda,	Grautfest	i	Harangsfjorden,	
Sommerkonsert	i	Åbygda,	Bryggedans	på	Helstad	
og	andre	sommertilstelninger.	
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Bindal	Rådhus	 75	03	25	00
Bindal	Sykehjem	 75	03	26	00
Legekontoret		 75	03	25	60
Legevakt	 	 75	03	43	33
Lensmann		 75	03	19	20

Terråk:
Mandag:	 Stengt
Tirsdag:	 kl	10.00–15.30
Onsdag:	 kl	10.00–15.30
Torsdag:	 kl	18.00–20.00
Fredag:	 kl	10.00–15.30

Bindalseidet filial:
Mandag	 kl	1600–1800
Torsdag	 kl	1100–1300	
og			 kl	1600–1800

Vi er nå 1.565 innbyggere i Bindal 
(pr 1. april 2012)

Åpningstid  
kommunale kontorer:

Fra	15.	mai	til	14.	september	er	
kontortiden	0800	til	1500	

ved	kontorene	på	Bindal	rådhus.

Kulturmidler
Bindal	formannskap	vil	behandle	for-
deling	 av	 kulturmidlene	 på	 møte	 6.	
juni.

Årsmelding fra 
Bindal kommune
Kommunens	 årsmelding	 for	 2011	
blir	 behandlet	 av	 kommunestyret	 i	
møtet	den	 	21.	 juni.	Du	 finner	 års-
meldingen	 på	 kommunens	 nettside	
når	den	er	vedtatt.

Nytt om navn 

Bindal Bygdebok bind III
Det	er	tidligere	gitt	ut	tre	bind	av	”Bindal	bygdebok—gård	og	slekt”.	Det	
fjerde	bindet	er	nå	snart	ferdig,	og	redaksjonen	håper	at	boka	blir	klar	før	
jul	i	år.	
	 Vi	holder	nå	på	med	korrekturlesing,	og	vil	gjerne	ha	hjelp	fra	våre	le-
sere.	Ta	kontakt	med	Olav	Håkon	Dybvik	eller	Jens	Christian	Berg	hvis	du	
kunne	tenke	deg	å	hjelpe	oss.	Hvis	du	har	gamle	fotografier,	vil	vi	gjerne	låne	
dem	for	å	avfotografere	dem.	Vi	er	spesielt	på	jakt	etter	bilder	fra	området	
som	bind	fire	skal	omhandle,	men	vi	er	interessert	i	alle	gamle	bilder,	som	vi	
ikke	tidligere	har	sett.	Kontakt	Edgar	Bøkestad.	
Bindal	fire	beskriver	områdene	fra	Kolsvika	og	innover	Tosenfjorden,	med	
Tosbotnet,	Lande,	Vassbygda,	Selfjorden	og	Harangsfjorden.	Vi	tar	også	med	
de	gårdene	som	i	1964	ble	innlemmet	i	Brønnøy.	

Plan– og ressursavdelingen: 
AsTrId NIlsseN er	tilsatt	i	
vikariat	i	ett	år	for	Marit	Røstad	
som	har	permisjon.	Astrid	er	24	
år	gammel,	nyutdannet	Batchelor	i	
Utmarksforvaltning	fra	Høyskolen	
i	Nord-Trøndelag.	

Helse– og sosialavdelingen, pleie– og omsorg: 
KrIsTINA IverseN	er	tilsatt	som	sykepleier	i	hel	stilling	fra

1.	september.	
MArITA KveINsjø	er	tilsatt	som	ergoterapeut	i	hel	stilling.	
sIv ANITA HeIde	er	tilsatt	som	sykepleier	i	hel	stilling.	
KArl-joHAN vArTdAl	skal	være	turnuslege	i	Bindal	i	perioden	

15.	august	2012	til	15.	februar	2013.	
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Lotteri-	og	stiftelsestilsynet	skal	for-
dele	627,5	millioner	kroner	i	moms-
kompensasjon	til	 frivillige	 lag	og	or-
ganisasjoner	i	2012.	

Mange som ikke søker
Erfaringer	fra	tidligere	år	viser	at	det	
finnes	 mange	 lag	 og	 organisasjoner	
som	 ikke	 søker	 om	 momskompen-
sasjon. 	Dette	er	ofte	lokale	eller	re-
gionale	 ledd	under	sentrale	 frivillige	
organisasjoner	 som	 for	 eksempel	
Norges	 Idrettsforbund	 (NIF),	 4H	
Norge,	Norges	Musikkorpsforbund,	
Norges	Røde	Kors	og	Norges	Jeger-	
og	 Fiskerforbund.	 Slike	 såkalte	 un-
derledd	skal	sende	inn	sine	søknader	
gjennom	sentralleddet	sitt.	

vi ønsker å nå flere
Det	 er	 også	 en	 del	 enkelt	stående	
lag	 og	 organisasjoner	 som	 ikke	 sø-
ker.	 Vi	 prøver	 derfor	 å	 nå	 ut	 til	

disse	 gjennom	 kommunene	 og	
fylkeskommunene,	 og	 ber	 om	
hjelp	 til	 å	 formidle	 informasjonen	
i	 denne	 e-posten	 til	 lag	 og	 organi-
sasjoner	 i	 din	 kommune/distrikt.		
Dere	 kan	 lese	 mer	 om	 regelverket	
for	 momskompensasjon	 til	 frivillige	
organisasjoner	 på	 nettsidene	 våre	
www.momskompensasjon.no.	Her	
finner	du	også	søknadsskjema.	Der-
som	 dere	 lurer	 på	 noe,	 ta	 kontakt	
med	 oss	 pr.	 e-post	 postmottak@
lottstift.no	 eller	 telefon	 57	 82	 80	
00.	

Minstegrenser
For	 enkeltstående	 søkere	 er	 det	
minstegrenser.	 Etter	 den	 foren-
klede	 modellen	 er	 minstegrensen	
300	 000	 kroner	 i	 søknadsgrunnlag,	
mens	 minstegrensen	 etter	 doku-
mentert	modell	er	21	000	kroner	 i	
søknadsberettigede	 merverdikost-

nader.	Underledd	slipper	å	ta	hensyn	
til	minstegrensene	fordi	de	vil	inngå	i	
søknaden	fra	sentralleddet.	

søknadsfrister
Frist	 for	 å	 søke	 til	 Lotteri-	 og	 stif-
telsestilsynet	 er	 1.	 september	
2012.	 Sentralledd	setter	egne	frister	
for	 innrapportering	fra	underledde-
ne	sine.	Se	den	aktuelle	organisasjo-
nens	nettsider,	eller	ta	kontakt	med	
sentralleddet	for	nærmere	informa-
sjon.	

Idrettsanlegg
Lotteri-	 og	 stiftelsestilsynet	 skal	
også	 fordele	 61,85	 millioner	 kro-
ner	 i	momskompensasjon	 til	 anlegg	
som	 mottar	 spillemiddeltilskudd.	
Les	 mer	 om	 denne	 ordningen	 på	
www.momskompensasjon.no	eller	
www.idrettsanlegg.no.	

Få tilbake moms? 

Månedens 
bilde
På	Bindal	rådhus	vises	
det	nå	fram	billedkunst	
i	foajeen.	Første	utstil-
ler	i	februar	var	den	
tunisiske	jenta	Kmar	
Hassairi.	I	mars	var	det	
Aisha	Abroud,	også	fra	
Tunisia.	Begge	bildene	
var		lånt	ut	av	Catrine	
Gangstø	og	”Barn	av	
regnbuen”.	I	april	ble	
det	vist	tegninger	av	
Hannah	Skarstad.	Bin-
dalinger	som	har	lyst	til	
å	stille	ut,	kan	kontakte	
Oppvekst–	og	kulturav-
delingen.

Kan du no sei me ke vi ska jær? 
Alt e o-mule, de bi bærre vær! 
Liti om fæsta, å slætt ikkji sjænk. 
Skokkvis a jeintår vel reinn oss i sænk. 
Kår vi ska far åt når jeintån vel tyn oss? 
Ska vi lægg at auån å bærre førsyn oss? 
No sjer e de o-lekt, det må e ræt sei, - 
e trur dæm vel ha oss på en ravgælin vei! 
Sjå bærre æt når det li imot hælin, 
så får dåkk vest sjå dæm e ruskenes gælin! 
Dæm kviskra å smil, å jær se så blaut, 
men vess dæm bedrag de då e du et naut. 
Nei, nå må vi sannele pass oss før jeintån. 
Uten så møss vi vesst snart både ”innskudd å reintån”. 

Pass dåkk før jeintån!

Einar	Benjaminsen	
1937	
Budstikka	var	
ei	håndskrevet	
bygde	avis	for	
Harangs	fjord	fra	
1937	til	1952.	
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Helgeland	har	et	stort	potensial	for	
utbygging	 av	 vannkraftressurser.	 I	
henhold	 til	 Norges	 vassdrags-	 og	
energiverk	 (NVE)	 sin	 ressurskart-
legging	 har	 delområdet	 115	 teore-
tiske	 prosjekter.	 De	 største	 vann-
kraftpotensialene	 finnes	 i	 Bindal	 og	
Brønnøy.	Bindal	er	stor	 i	 landssam-
menheng.	 Det	 samlede	 småkraft-
potensialet	 i	 delområdet	 tilsvarer	
energiforsyningen	 til	 om	 lag	 17.000	
husstander.	

På	 denne	 bakgrunn	 ønsker	 Bindal	
Initiativ	 AS	 (BIAS)	 å	 igangsette	 et	
prosjekt	 for	 oppbygging	 av	 et	 re-
gionalt	 kompetansesenter/nettverk	
for	 småkraft	 på	 søndre	 Helgeland.	
Gjennom	 samordning	 av	 regionens	
kompetanse	 og	 erfaring,	 skal	 kom-
petansesenteret	bidra	 til	økt	utnyt-
ting	 av	 småkraftressurser,	 legge	 til	
rette	 for	 økt	 regional	 verdiskaping	
og	 sysselsetting	 basert	 på	 kraftres-
sursene	 i	 regionen.	 Prosjektet	 har	
en	ramme	på	1,4	mill,	og	det	er	be-
vilget	 700.000	 kr	 (50%)	 fra	 det	 re-
gionale	partnerskapsstyret.

Det	 som	skjer	 i	 dag,	 er	
at	selskaper	sør	i	landet	
henvender	seg	til	grunn-
eiere	 og	 sikrer	 seg	 fall-
rettighetene	med	lovnad	
om	utbygging	og	inntek-
ter.	 Store	 entreprenø-
rer	utenfor	vårt	distrikt	
får	 ofte	 oppdraget.	 Vi	
snakker	 her	 om	 utbyg-
ginger	i	en	kategori	som	
er	 mye	 mindre	 enn	 for	
eksempel	 Terråkvass-
draget.

Norges	 Vel	 utreder	 for	
tiden	 tre	 små	 vassdrag	
på	 oppdrag	 fra	 Bindal	
Kraftlag,	 og	 kommer	
med	 et	 forprosjekt	 på	
disse.	Disse	tre	er	pilot-
prosjekter	i	dette	regionale	prosjek-
tet.	 BIAS	 og	 Sør-Helgeland	 region-
råd	ønsker	at	mest	mulig	av	eierskap	
og	 verdiskaping	 skal	 være	 lokalt,	
gjerne	 med	 grunneierne	 som	 del-
takere.	 Med	 el-sertifikater	 (grønne	
sertifikater)	 som	 nå	 er	 innført,	 er	

utbygging	av	en	del		vassdrag	aktuali-
sert.	Oppfordringen	til	grunneierne	
i	Bindal	og	regionen	er	derfor:	Ikke	
selg	 fallrettighetene	 ut	 av	 regionen.		
Vent	 til	 vi	 har	 denne	 gjennomfø-
ringsevnen	selv	om	et	par	år.	Dette	
prosjektet	avsluttes	i	oktober	2013.

er du gruNNeIer Med FAllreTTIgHeTer?

– vent med å selge 
Kompetansenettverk	for	
småkraft	på	Sør-Helgeland

Boligtilskudd
Kommunen	 kan	 tilby	 boligtilskudd	 til	 unge	 og	 vanskeligstilte	
som	trenger	hjelp	til	etablering	eller	hjelp	til	å	bli	boende	i	egen	
bolig.	Eldre	og	funksjonshemmede	kan	søke	om	boligtilskudd	
til	tilpasning	av	bolig.	Hvis	du	har	lav	økonomi	med	få	utsikter	
til	 endret	 framtidig	 økonomi,	 kan	 boligtilskudd	 være	 aktuelt	
for	deg.	Boligtilskudd	er	strengt	behovsprøvd	og	er	tiltenkt	de	
som	er	varig	vanskeligstilte	på	boligmarkedet.
	Mer	om	startlån	og	boligtilskudd	kan	du	lese	på	Husbanken	
sine	sider.	Der	finner	du	også	søknadsskjema,	eller	du	kan	hen-
vende	seg	til	NAV	Bindal,	tlf	815	81	018.
Søknader	behandles	fortløpende.

startlån
Kommunen	kan	 tilby	 startlån	 til	 unge	
og	vanskeligstilte	som	trenger	hjelp	til	
å	 komme	 seg	 inn	 på	 boligmarkedet,	
eller	til	å	bli	boende	i	egen	bolig.	Hvis	
du	ikke	har	egenkapital,	har	problemer	
med	å	få	lån	i	bank,	trenge	å	etabelre	
deg	på	ny	eller	står	 i	 fare	 for	å	miste	
boligen	din,	kan	startlån	være	aktuelt.	
Startlån	er	behovsprøvd.
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Bruk av firma eller selvstendig nærings-
drivende
Her	er	det	viktig	å	forsikre	seg	om	at	firmaet	eller	
den	 selvstendige	 næringsdrivende	 virkelig	 driver	
virksomhet.	Gjør	han	ikke	det,	er	vedkommende	
å	 betrakte	 som	 lønnstaker.	Da	 blir	 du	 arbeidsgi-
ver,	og	må	 følge	reglene	som	gjelder	 for	bruk	av	
lønnstakere.
	 Du	 bør	 derfor	 be	 om	 dokumentasjon	 på	 at	
vedkommende	driver	et	firma.	Dersom	firmaet	er	
utenlandsk,	 bør	du	be	om	at	 vedkommende	 leg-
ger	frem	dokumentasjon	fra	hjemlandet,	f.eks.	en	
bekreftelse	 fra	 skattemyndighetene	 i	 hjemlandet.	
Selvstendige	 næringsdrivende	 fra	 EØS-landene	
trenger	ikke	arbeidstillatelse	for	de	første	tre	må-
nedene	 i	 Norge.	 Hvis	 den	 næringsdrivende	 skal	
være	i	Norge	i	mer	enn	tre	måneder,	må	vedkom-
mende	søke	om	arbeidstillatelse.

Bruk av privatpersoner 
til å utføre oppdraget
Dersom	du	engasjerer	en	privatperson	(ikke	et	
firma	eller	en	selvstendig	næringsdrivende	)	til	å	
utføre	arbeid	i	hjemmet	ditt,	er	du	å	anse	som	
arbeidsgiver.	Dette	medfører	plikter	vedrørende	
forskuddstrekk,	arbeidsgiveravgift,	innberetning,	
oppgjør	og	registrering.

lønnsutbetalinger under  
kr 60 000,- i løpet av inntektsåret:
•	 Du	trenger	ikke	betale	arbeidsgiveravgift,	men	

du	må	trekke	skatt	(forskuddstrekk).	Skatten	
betales	til	skatteoppkreveren	ved	hver	lønns-
utbetaling.

•	 Fyll	ut	"Oppgjørsblankett	for	private	arbeids-
givere"	(RF-1049B),	og	send	første	side	av	
denne	til	Skatteoppkreveren,	eller	lever	via	
altinn.no.	Oppgjørsblanketten	inneholder	
også	kvittering	til	deg	som	arbeidsgiver	og	til	
arbeidstakeren,	i	tillegg	til	innbetalingskortet.

•	 Når	du	benytter	denne	forenklede	ordningen,	
slipper	du	å	opprette	skattetrekkskonto,	og	
du	trenger	ikke	å	registrere	deg	som	arbeids-
giver	eller	registrere	arbeidstakeren.

lønnsutbetalinger over  
kr 60 000,- i løpet av inntektsåret:
•		 Du	må	registrere	deg	som	arbeidsgiver	i	En-

hetsregisteret	og	registrere	arbeidstakeren	i	
Arbeidstakerregisteret.

•	 Du	må	betale	arbeidsgiveravgift	av	hele	løn-
nen,	også	det	som	tidligere	er	utbetalt	under	
kr	60	000,-.	Arbeidsgiveravgiften	innrap-
porteres	på	"Terminoppgave	for	arbeidsgiver	
avgift	og	forskuddstrekk"	(RF-1037)	hver		
2.	måned.

•	 Du	må	trekke	skatt	og	innbetale	for-
skuddstrekket	til	skatteoppkreveren	ved	hver	
lønnsutbetaling.

Skjemaer	 og	 veiledning	 om	 hvilken	 oppgjørsord-
ning	som	kan	benyttes,	får	du	ved	henvendelse	til	
Bindal	kommune,	økonomiseksjonen.	Det	er	sam-
me	krav	til	lønnsinnberetning	for	norske	og	uten-
landske	arbeidstakere	som	utfører	arbeid	i	Norge.	
Husk	at	dersom	arbeidstakeren	 ikke	 legger	 frem	
skattekort	 skal	 du	 trekke	 50	 %	 skatt	 av	 utbeta-
lingene.	 Arbeidstakeren	 får	 skattekort	 ved	 hen-
vendelse	 til	 skattekontoret.	 Hvis	 arbeidstakeren	
arbeider	mer	enn	10	timer	per	uke	kan	det	være	at	
du	plikter	å	tegne	yrkesskadeforsikring.	Se	lov	om	
yrkesskadeforsikring	med	forskrift	av	13.10.1989.

lokale håndverkere
Husk	at	du	finner	håndverkere	lokalt	i	Bindal	som	
kan	hjelpe	deg.	Vi	har	faglærte	elektrikere,		
rørleggere	og	snekkere	her.
Brønnøysund rør,	Jørgen	Myrvang	-	rørlegger,	

tlf	995	20	899
Bindal elektro  As,	Geir	Inge	Pettersen,	

elektriker,	tlf	916	95	256
Bindalsbygg - byggevare,	snekker,	

tlf	75	03	48	40
lund Installasjon, elektriker,	tlf	75	03	14	99	
Åa bygdeservice, tlf	994	73	576

Bygge på – 
eller bare pusse opp litt?
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Helstad og Bangstad 
To grender i vekst –To grender i vekst –

 Lamaen 
Shaun 
passer 
sauer på 
Helstad.

Hvert år går det eget syttende mai-tog fra Bangstad til Helstad, med Terråk skole-
musikk i front. På ungdomshuset får korpset servert mat først, før de reiser videre 
på en travel dag. 

Bindal	har	i	flere	år	hatt	ned-
gang	i	folketallet.	Nå	ser	vi	
at	flere	grender	opplever	en	
ny	blomstring.	På	Helstad	og	
Bangstad	er	det	nå	mange	
barnefamilier	som	har	etablert	
seg.	17	unger	er	nå	i	barneha-
ge-,	eller	skolealder,	så	bussjå-
før	Hans	har	arbeid	framover	
med	å	skysse	dem	til	Terråk.

Det	 er	 stor	 aktivitet	 i	 foreningene.	
Indre	 Bindal	 skytterlag	 har	 et	 godt	
anlegg,	 med	 elektroniske	 skiver.	
Flere	 skyttere	har	nådd	 langt.	Anja	
og	 Joakim	Bangstad	har	 vært	helt	 i	
norgestoppen.	

Ungdomslaget	 Fram	 arrangerer	
bryggedans	 hver	 sommer	 ved	 Hel-
stadsjøen.	Inntektene	går	til	drift	av	
ungdomshuset.	Helstad	og	Bangstad	
Vel	sørger	for	gatelys.	
Helstad	og	Bangstad	Vassverk	skaf-
fer	drikkevann	av	beste	slag.	 I	små-
båthavna	 ved	 Helstadsjøen	 får	 de	
fleste	plass	 til	båten.	Her	 finner	du	
også	”Gammelbutikken”,	der	Mette	
Eidet	 og	 Sturle	 Dybvik	 innlosjerer	
fisketurister.	

Hatten	4H	har	stor	aktivitet.	Klub-
ben	har	medlemmer	også	fra	Terråk	
og	Åbygda,	men 	startet	opp	på	Hel-
stad	i	1981.	

Ola	Helstad	etablerte	Helstad	land-
bruksservice	 på	 åttitallet.	 På	 verk-
stedet	treffer	du	karer	som	skrur	på	
traktor	eller	bil	seint	og	tidlig.	

Ute	på	 fjorden	har	Skei	Marin	dre-
vet	 torskeoppdrett.	 Til	 nå	 har	 inn-
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To grender i vekst –

tektene	vært	lave,	slik	at	framtidsut-
siktene	her	er	usikre.	

Fortsatt	er	det	bønder	i	bygda	som	
har	 tro	 på	 landbruket.	 Andreas	 og	
Magnhild	Myrvang	har	vel	40	sauer.	
Steinar	 og	 Arna	 Bangstad	 har	 He-
reford	kjøttfe,	om	lag	10	dyr.	Også	
Hans	 Otto	 Helstad	 og	 May	 Lene	
Øren	har	kjøttfe,	ca	30	dyr	av	rasen	
Charolais.	 Erland	 Iversen	 leverer	
hvert	år	ca	75.000	liter	melk.	

Karoline velde og Kenneth 
Wermundsen åpnet kafé på 
Moen i fjor
Etter	en	sesong	med	prøvedrift	sist	
sommer,	flytter	paret	nå	fra	Stavan-
ger	 til	 Bangstad.	 Karoline	 vokste	
opp	 i	 Bindal,	 men	 har	 vært	 ute	 i	
verden	 og	 tatt	 utdannelse	 og	 høs-
tet	 arbeidserfaring.	 Hun	 velger	 nå	
å	 flytte	 hjem.	 Fra	 kaféen	 serverer	
de	 smakfull	 lunsjretter	 og	 leverer	
selskapsmat.	 I	 butikken	 selges	 også	
ymse	gaveartikler.
	 Karoline	 takker	 folket	 i	 Bindal	
for	 god	 velkomst.	 Bindalinger	 er	

Karoline 
fikk blom-
ster ved 
åpningen 
av Mon 
Amour i 
2011.	

flinke	til	å	besøke	kaféen,	og	de	er	
flinke	 til	 å	 ta	 med	 seg	 gjester	 dit.	
Mange	venner	har	stilt	opp	på	dug-
nad,	 for	 å	 gjøre	 lokale	 brukbare.	
Det	å	starte	opp	en	virksomhet	her	
ute	på	landsbygda,	er	noe	helt	annet	
enn	å	starte	i	en	by.	Engasjementet	
i	nærmiljøet	er	stort	her.	Det	siste	
som	er	gjort,	er	at	butikken	på	lof-
tet	nå	er	utvidet	til	tre	rom.	Gave-
artikler	i	friske	farger	fyller	alle	tre	
rommene.	
	 Karoline	 har	 allerede	 flere	 be-
stillinger	 framover	 på	 selskaper	 og	

matleveranser.	
NB.	Husk	å	ta	med	kontanter.	Ennå	
er	 det	 ikke	 betalingsterminal	 på	
plass,	men	når	Netcom	har	fått	opp	
den	 nye	 mobilsenderen	 i	 løpet	 av	
høsten,	vil	Karoline	sørge	for	at	det	
blir	enkelt	å	gjøre	opp	for	handelen.	
Karoline	 har	 som	 mål	 at	 kaféen	
etter	hvert	skal	gi	grunnlag	 for	an-
sette	 en	 person	 til.	 Hun	 ønsker	 å	
benytte	lokale	leverandører	av	mat	
og	gaveartikler.	Snart	er	paret	i	gang	
med	å	teste	ut	ølbrygging.	

7
Båtsaumen

Kommunalt informasjonsblad for Bindal



Medlemskontingent 2012:
•	 Junior,	skoleelever	og	pensjonister		 kr	150,-
•	 Øvrige	medlemmer		 kr	250,-

Priser 2012:
•	 Leie	av	båter,	medlem		 kr.			50,-		Ikke-medlem	kr.	100,-
•	 Leie	av	Nonselva,	medlem		 kr.	150,-		 Ikke-medlem	kr.	300,-
•	 Leie	av	Glømmen,	medlem		 kr.	100,-		 Ikke-medlem	kr.	200,-
•	 Leie	av	Sørvassbu,	kun	medlem	 kr.	100,-
•	 Jaktkort	–	dag,	kun	medlem	 kr.	50,-
•	 Jaktkort	–	sesong,	kun	medlem	 kr.	300,-

Fiskekort
Åbjørvatnet,	Glømmen,	Terråkvassdraget	ovenfor	Stillelvdammen,	div.	småvann:
•	 Medlemmer	og	barn	under	16	år		 Gratis
•	 Ikke-medlemmer	kun	ifølge	m/medlemmer,	pr.	dag		 kr.	50,-
•	 Ikke-medlemmer	kun	ifølge	m/medlemmer	pr.	uke		 kr.	150,-
•	 Medlemmers	ektefelle/samboer	fisker	gratis	ifølge	med	medlem.
•	 Åbjørvatnet:	dorging,	stangfiske	Årskort	kr	100,-	pluss	depositum	kr.	100,-

urvoldvatnet:
Fiskekort	Urvoldvatnet	(her	kan	hvert	medlem	kun	ta	med	ett	ikke-medlem).
•	 Barn	under	12	år	ifølge	med	medlem		
	 (gjelder	egne	el.	samboers	barn)	 Gratis
•	 Medlem	pr.	døgn		 kr.	200,-
•	 Ikke	medlem	pr.	døgn		 kr.	300,-
•	 Båt	pr.	døgn		 kr.	100,-
•	 Hytte	pr.	døgn		 kr.	300,-
For	å	leie	hytter	og	båter	som	medlem	skal	det	forevises	kvittering	for	betalt	medlemskontingent.	Ved	jakt	
og	fiske	skal	det	i	tillegg	forevises	kvittering	for	henholdsvis	betalt	jegeravgift	og	fiskeravgift.	Det	trengs	
ikke	fisketrygdavgift	for	innlandsfiske.
 
Alle avbestillinger	må	skje	senest	1	døgn	før	leieperioden	begynner	å	løpe.
•	 Leieperioden	hytte	og	båt	 17.00	–	17.00
•	 Fiskedøgn	ved	leie	av	båt	 17.00	–	17.00	eller	00.00	–	24.00
•	 Jaktdøgn	 00.00	–	24.00
Maks	bestillingstid	på	hytter	og	båter	er	2	mnd	før.

TerrÅK jeger– og 
FIsKerForeNINg 2012
styret 2012:
Karl-Erik	Solum,	leder,	mob.:	970	33	447
Sissel	Lysfjord,	nestleder,	mob.:	913	48	929
Elin	Gangstø,	sekretær,	mob.:	975	98	265
Magne	Skauvik,	kasserer,	mob.:	906	34	953
Paul	H.	Valvik,	leder	fiskeutvalg,	mob.:	900	58	161
Atle	Gangstø,	leder	jaktutvalg,	mob.:	951	65	401

Fiskeutvalget 
Paul	H.	Valvik,	leder,	mob.:	900	58	161
Håvard	Bergerud,	mob.:	909	12	281

jaktutvalget 
Atle	Gangstø,	leder,	mob.:	951	65	401
Øivind	M.	Alstad,	mob.:	958	62	187
Johan	Arnt	Alstad,	mob.:	991	63	627	
	 Kontaktperson	Jegerprøven		

TjFF jr. (barne- og ungdomsutvalget – 
arbeidsgruppe) 2012:
Elin	Gangstø	(kontaktperson),	Lena	Fuglstad
Sissel	Lysfjord,	Ann	Katrin	Nilsen

orIeNTerINg oM
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områder som TjFF disponerer for innlandsfiske:
ÅBjørvATNeT www.plahte.no
gløMMeNvAssdrAgeT:	Ovenfor	Glømbrua	i	Urvoldvatnet.
rePPeNoMrÅdeT: Rettighetene	i	Trollskar-	og	Reppaelva	opphører	1000	m	før	de	renner	ut	Urvoldelva.
TerrÅKvAssdrAgeT:	Ikke	laksførende	del	(ovenfor	Stillelvdammen).

For Terråkelvas lakseførende del	selger	Plahtes	eiendommer	fiskekort.
•	 Årskort		 kr	500		 +	depositum	kr	100
•	 Ungdom	12–16	+	pensjonister	 kr	250		 +	depositum	kr	100
•	 Barn	under	12	år	 Gratis	 Må	løse	fiskekort	med	depositum	kr	100
 
regler for fiskeredskap, motorbruk etc.:
•	 Stang,	håndsnøre	og	oter	kan	brukes	i	alle	lakseførende	områder.
•	 Garnfiske,	med	største	maskevidde	24	omfar	(26	mm),	tillates	for	medlemmer	og	deres	gjester	

i	Åbjørvatnet,	Ner-	og	Mellomvatnet,	Glømmen,	Reppavatnet	og	i	Fuglvatnan	–	Terråk.
•	 Påhengsmotor	tillates	kun	brukt	i	Åbjørvatnet.	Maks	størrelse	er	6	Hk.
•	 Husk	bomavgifter	for	Åbjøra	og	Urvoldvegen.	NB!	Husk	å	parkere	riktig!!!!
•	 Det	er	åpnet	for	garnfiske	i	Inner-Glømmen.

urvoldvatnet:
•	 Kun	for	medlemmer,	som	kan	ha	med	1	ikke-medlem.	Fiske	maks	2	døgn	om	gangen.
•	 Kun	1	fiskestang	pr.	person,	maks	2	stenger	pr.	båt.
•	 Bestilling	av	fiskerett	kan	ikke	skje	tidligere	enn	14	dager	i	forveien.
•	 Depositum	på	kr.	100,-	tilbakebetales	når	fangstrapport	leveres	tilbake,	sammen	med	nøkler	o.a.
•	 Sesong	Ureidet:	3.	juli	t.o.m.	30.	juli.	2-3	båter	disponibel	-Medlemsbasert!
•	 NB!	Fiske	innen	en	radius	av	100	m	ved	innløps-	og	utløpsosene	i	Urvoldvatnet	er	forbudt!

sørvassbu:
•	 Utleie	til	ikke-medlemmer	er	tillatt	i	perioden	når	Plahtes	Eiendommer	ikke	har	utleie	i	Terråkmarka.	

(senhøst-vinter).	Ta	kontakt	med	styreleder	Karl-Erik	Solum	for	mer	informasjon.		
Medlemmer	har	førsteprioritet	ved	utleie.

vedrørende utleie av hyttene:
Leietid	er	maks	3	døgn	pr.	gang.	Dette	gjelder	alle*	hyttene,	med	unntak	av	Urvoldhytta
*Sørvassbu kan leies mer enn 3 dager hvis det er ledig kapasitet, ta kontakt med TJFF
NB!	Alle	hytteleietakere	tar	med	seg	oppvaskklut	og	tørkehåndduker	v/alle	hytter.	
HUSK	Å	TA	MED	SØPPELET	HJEM.

jakt (småvilt):
Med	småvilt	menes	det	til	enhver	tid	lovlig	jaktbare	småvilt	med	unntak	av	rådyr,	bever,	gaupe	og	jerpe.	Områder	
som	disponeres	til	småviltjakta	er:
•	 Åbjøra	sør	og	Glømmen:	 Fra	25.09.
•	 Terråkområdet:	 Hele	sesongen.
•	 Brevikfjellet:	 Etter	elgjakta,	og	da	kun	etter	rype.

HUSK	Å	FORLATE	NATUREN	SLIK	DU	SELV	ØNSKER	Å	FINNE	DEN!
Det	er	mulig	å	støtte	TJJF	gjennom	Grasrotandelen.	•	Besøk	oss	gjerne	på	Facebook.
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Det	 er	 først	 når	 skattekontoret	
har	behandlet	 selvangivelsen	din,	 at	
du	 får	 et	 skatteoppgjør	 og	 får	 vite	
hvor	mange	penger	du	får	igjen	eller	
skylder.	 Første	 skatteoppgjør	kom-
mer	mandag	25.	juni.	Fra	siste	uken	i	
juli	blir	det	løpende	oppgjør	frem	til	
onsdag	17.	oktober.	
	 Verken	 skatteoppkrever	 eller	
skattekontoret	 vet	 når	 din	 selvan-
givelse	 vil	 være	 ferdigbehandlet	 og	
skatteoppgjøret	ditt	er	klart.	Vi	kan	
derfor	ikke	svare	deg	på	når	tilgode-
beløp	ubetales.
	 Skatteoppgjøret	 for	 selskap	
kommer	 til	 høsten	 (17.	 oktober),	
mens	 personlig	 næringsdrivende	 og	
deres	ektefeller	fra	i	år	er	med	i	ord-
ningen	 med	 løpende	 skatteoppgjør	
(se	ovenfor).

Klage på skatteoppgjøret
Hvis	 du	 mener	 at	 skatteoppgjøret	
ditt	 er	 feil,	 må	 du	 sende	 skriftlig	
klage	innen	gitte	frister.	Klagen	skal	
sendes	 skattekontoret.	 Vær	 opp-
merksom	på	at	selv	om	du	klager	på	
skatten,	skal	restskatten	betales	ved	
forfall.

Betaling av skatt
Skatten	 må	 betales	 ved	 forfall.	
Betaler	du	 for	sent	påløper	det	
forsinkelsesrenter.	Hvis	skatten	ikke	
betales,	vil	skatteoppkreveren	kreve	
inn	 (tvangsinnfordre)	 pengene.	 Ut-
settelse	med	 betaling	 av	 skatt	 eller	
andre	 betalingsordninger	 innvilges	
bare	unntaksvis.

Kontakt skattekontoret hvis:
• Inntekt	eller	formue	ikke	stemmer	

med	dine	notater/kopi	av	selvan-
givelsen

• Du	mener	du	har	krav	på,	og	ikke	
har	fått	særfradrag	og/eller	andre	
fradrag

• Du	har	spørsmål	om	beregnede	
skattebeløp

Fristen	 for	 å	 klage	 på	 likningen	 for	
de	som	får	skatteoppgjøret	i	juni	er	
10.	 august.	 Får	 du	 skatteoppgjøret	
i	 juli,	august,	september	eller	okto-
ber,	er	fristen	for	å	klage	seks	uker	
etter	at	skatteoppgjøret	er	sendt	ut.

skatt Nord 
Postadresse:		
Postboks	6310,	9293	Tromsø
Telefon:	800	80	000
E-post:	skattnord@skatteetaten.no,

Kontakt skatteoppkreveren 
hvis/ved: 
•  Beløpene	 for	 innbetalt	 for-
skuddstrekk	og	 forskuddsskatt	 ikke	
stemmer	 med	 dine	 oppgaver.	 Hen-
vendelsen	 gjøres	 skriftlig.	 Legg	 ved	
kopi	 av	 lønnskvitteringer,	 eller	 an-
nen	 dokumentasjon	 på	 betalt	 for-
skuddsskatt/tilleggsforskudd.
• Spørsmål	om	tilbakebetaling	av	

skatt
• Spørsmål	om	betaling	av	restskatt

skatteoppkreveren i Bindal
Postadresse:	
Rådhuset,	7980	Terråk
Telefon:	750	32520
E-post:	 okonomiavdelingen@bindal.
kommune.no
 

Har	du	fått	sommerjobb?		For	mange	unge	er	sommer-
jobben  første	møte	med	arbeidslivet	og	arbeidsgivere.	
Her	finner	du	de	viktigste	punktene	du	må	huske	når	du	
får	sommerjobb.

skriftlig arbeidsavtale
	Du	skal	ha	en	skriftlig	arbeidsavtale	som	skal	inneholde	
opplysninger	 om	 arbeidstid,	 arbeidsoppgaver	 og	 lønn.	
Standard	 arbeidsavtale	 finner	 du	 på	www.arbeidstilsy-
net.no

skattekort/frikort
Du	kan	bestille	vanlig	skattekort	eller	frikort	på	www.
skatteetaten.no.	Skattekort/frikort må	leveres	arbeids-
giveren	når	du	begynner	å	jobbe,	ellers må	arbeidsgive-
ren	din	trekke	50	prosent	skatt	av	lønnen	din.	Arbeids-
giveren	skal	påføre	 frikortet	ditt	hvor	mye	du	har	 fått	
utbetalt.

lønnsslipp
Du	skal	ha	lønnsslipp	hvor	det	fremgår	hvor	mye	du	har	
tjent	og	hvor	mye	du	eventuelt	er	trukket	i	skatt.	Lønn-
slippen	er	en	kvittering	for	trukket	skatt.	Ta	derfor	godt	
vare	på	den!

skatteoppgjør

7  r å d  t i l  u n g d o m   m e d  s o m m e r j o B B
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BINDAL FOTBALL
Bindal	fotball	spiller	hjemmekamper	i	5.	divisjon	og	
Gutter16	og	Gutter14	både	på	Bindalseidet	og	på	Terråk.	
Følg	med	på	”www.bindalfotball.no”		for	siste	nytt.	

Her	er	oversikt	over	hjemmekampene.

gutter 14
Laget	spiller	15	runder.
Lørdag	9.	juni		 Bindal–NamsskoganBindalseidet
Onsdag	13.	juni	 Bindal–Nærøy	 Terråk
Lørdag	25.	august	 Bindal–Jøa	 Terråk
Lørdag	15.	september	 Bindal–Hållingen	 Bindalseidet
Lørdag	22.	september	 Bindal–Namsskogan	 Terråk

gutter 16
Laget	spiller	9	runder	før	sommeren.	
De	fleste	kampene	går	i	mai.	Ny	serie	til	høsten.	
Tirsdag	19.	juni	 Bindal–Namsos	2	 Bindalseidet

A-laget 5. divisjon
Laget	spiller	18	runder.
Lørdag	10.	juni	 Bindal–Stjørdals-Blink2	 Bindalseidet
Lørdag	23.	juni	 Bindal–Innherred	 Terråk
Fredag	29.	juni	 Bindal–Skogn	 Terråk	”Regattakampen”
Lørdag	11.	august	 Bindal–Overhalla	 Bindalseidet
Lørdag	25.	august	 Bindal–Egge	 Bindalseidet
Lørdag	8.	september	 Bindal–Vinne	 Bindalseidet

Feriepenger
Du	skal	ha	feriepenger	som	etter	ferieloven	er	12	pro-
sent	av	brutto	lønn.	Du	har	rett	til	å	få	pengene	utbetalt	
ved	sluttoppgjør,	normalt	når	sommerjobben	er	over.

lønns- og trekkoppgave
Arbeidsgiveren	skal	lage	en	lønns-	og	trekkoppgave	som	
du	vil	motta	i	januar	2013.	Denne	viser	hvor	mye	du	har	
tjent	i	løpet	av	2012	og	hvor	mye	du	er	trukket	i	skatt.	
Dette	er	grunnlaget	for	beløpene	som	står	i	selvangivel-
sen	og	i	den	foreløpige	skatteberegningen	din.	Kontrol-
ler	lønns-	og	trekkoppgaven	mot	lønnsslippene.

selvangivelse
Når	 du	 har	 hatt	 arbeidsinntekt	 i	 2012,	 skal	 du	 få	 til-
sendt	selvangivelse	i	april	2013. Sjekk	at	beløpene	stem-
mer! Har	du ikke endringer	eller	tillegg	til	den	forhånds-
utfylte	selvangivelsen	slipper	du	å	levere	den.

Attest
Husk	å	be	om	attest	fra	arbeidsgiveren	din.	Denne	skal	
inneholde	 opplysninger	 om	 hvilke	 arbeidsoppgaver	 du	
har	hatt	og	hvor	 lenge	du	har	 jobbet.	Ta	godt	vare	på	
den,	den	kan	være	nyttig	når	du	søker	annen	jobb.

7  r å d  t i l  u n g d o m   m e d  s o m m e r j o B B
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Bindal	bygdetun	ligger	der	de	tre	innerste	fjordarmene	av	Bin-
dalsfjorden	møtes.	Her	 finner	du	en	autentisk	husmannsplass,	
som	 var	 underlagt	 husmannsordningen	 helt	 frem	 til	 1981.	 De	
faste	utstillingene	 forteller	deg	om	husmannsvesenets	historie	
og	 husmennenes	 kår.	 Museet	 har	 i	 tematiske	 samlinger	 som	
blant	 annet	omhandler	 skogsdrift	og	 lokale	båtbyggertradisjo-
ner.		

Museet	har	en	museumsbutikk,	hvor	man	blant	annet	får	kjøpt	
drops,	 lokalprodusert	 keramikk	 og	 kulturhistorisk	 lesestoff.	
Her	er	også	muligheter	for	å	kjøpe	seg	kaffe	og	noe	å	bite	i.

Museumsområdet	er	flittig	brukt	til	rekreasjon.	Ved	museet	lig-
ger	også	en	kultursti	med	gravminner	og	gårdshaug	fra	jernalder.
 
ÅPNINGSTIDER
Onsdag-søndag:		 11.00	–	15.30.
Mandag-tirsdag:		 Stengt
Veien	er	skiltet	fra	Terråk.

BINdAl 
BYgdeTuN
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”st. Hans-feiring”
Tradisjonell	St.	Hans-feiring	og	åpning	av	sommersesong.	
Salg	av	rømmegrøt	med	spekemat.	
sted/tid: Bindal Bygdetun, 23.juni, kl. 17.00 – ca. 19.00
 

”Husmannen og husmannsvesenet”
Fast	utstilling	som	gir	innblikk	i	husmannsordningen	og	de	kår	husmennene	var	underlagt.	Ut-
stillingen	knyttes	opp	mot	den	siste	husmannen	i	kommunen,	Hilda	Busch.	Hilda	var	underlagt	
husmannsordningen	helt	til	1981.	
Produsert	av	Helgeland	Museum,	avd.	Bindal.
sted/tid: Bindal bygdetun. sommersesong.
 

”ut i skogen – opp i trærne –
ei utstilling om skogens mangfold og regnskogens hemmeligheter.”
Presentasjon	av	den	planlagte	basisutstillingen	i	det	nye	museumsanlegget	på	Terråk.	Utstil-
lingene	vil	omhandle	skogens	rikdommer	og	de	treprodukter	som	lokalt	har	blitt	produsert.	
Publikum	vil	bli	kjent	med	gjennom	den	sjeldne	boreale	regnskogen,	den	viden	kjente	bindals-
færingen	og	den	veletablerte	lokale	sag-	og	treindustrien.	Utstillingene	skal	utvikles	av	utstil-
lingsfirmaet	Skirnir	ved	Per	Nikolai	Haukeland.
sted: tid: Bindal bygdetun. sommersesong. 
 

”solens døtre”
Vandreutstilling	som	fokuserer	på	den	immaterielle	kulturarven	og	portretterer	seks	sørsa-
miske	kvinner,	som	selv	har	tatt	ansvar	for	at	den	samiske	tradisjonen	formidles	videre.	Kvinn-
ene	er	gode	rollemodeller	og	brobyggere.	
Produsert	av	Helgeland	Museum	avd.	Vefsn.	
sted/tid: Bindal Bygdetun. sommersesong.
 

”driftige damer”
Vandreutstilling	som	retter	fokuset	på	ulike	nasjonale	kvinner	som	har	vært	foregangskvinner	
innenfor	sine	arbeidsfelt.	Produsert	av	Kvinnemuseet,	Kongsvinger.
sted/tid: Bindal Bygdetun. sommersesong.

ArrAngementer 
og utstillinger

13
Båtsaumen

Kommunalt informasjonsblad for Bindal



 les om Turistforeningen og turtilbud  
 på sør-Helgeland her: 
http://www.turistforeningen.no/bronnoysund/

1. Heilhornet		 –1058	m.o.h.	ca	5-6	timer,	pluss	pauser
2. lesshornet  –799	m.o.h.		ca	2	½	time
3. Holmshatten  –	620	m.o.h.	ca	2	timer
4. vattafjellet (Otervikfjellet)
	 	–	449	m.o.h		 ca	2	timer
5. veabakken	(Terråk)
	 –	150	m.o.h.		 ca	1	time,	passer	for	barn
6. skarstadfjellet	
	 –	270	moh		 ca	1	time
7. Mulingen (ved	Vassås)
	 –	321	m.o.h.		 ca	40	min,	passer	for	barn
8. Kvitnesodden  
 –	317	moh		 ca	1-2	timer
9. Maraftashaugen	(Åbygda)
	 –	132	m.o.h.		 ca	½	time,	passer	for	barn
10. Åkvikfjellet	
	 –	295	m.o.h		 ca.	1	time	 (Gangtider er oppgitt for en veg)
Toppene	er	merket	med	rødt	farget	bånd,	markør	av	tre	eller	
maling	på	fjellgrunn,	og	bøker	for	registrering	ligger	ute	hele	året.	
Bøkene	blir	tatt	ned	i	september,	men	nye	legges	ut	igjen,	slik	at	
man	kan	gå	hele	året.	Av	hensyn	til	elgjakta,	bør	man	være	ferdig	
med	turene	i	begynnelsen	av	oktober

BÅTTur
For nye innbyggere 
Er	 du	 en	 av	 dem	 som	 har	 flyttet	 til	
kommunen	etter	01.08.08?	Som	en	del	
av	Bindalspakken	har	vi	den	glede	å	in-
vitere	deg	på	en	båttur.
	 I	 punkt	 6.	 i	 Bindalspakken	 står	
det	”Nye	 innbyggere	gis	tilbud	om	en	
guidet	 tur	 i	 kommunen.	 Turen	 legges	
til	sommerhalvåret.”
	 Turen	går	trolig	 lørdag	18.	august.	
Turen	starter	på	formiddagen.	I	tillegg	
til	hyggelig	samvær	og	enkel	servering	
vil	 det	 bli	 gitt	 informasjon	 om	 Bindal	
kommune.		Meld	deg	på,	og	sett	av	da-
toen!
	 Påmelding:	 Bindal	 kommune,	 sen-
tralbordet	tlf.	750	32500,	eller	på	mail	
postmottak@bindal.kommune.no,	
innen	torsdag	2.	august
	 Hilsen ordføreren

Har	du	lyst	til	å	bli	bedre	kjent	i	kommunen?	
Har	du	lyst	til	å	ivareta	eller	bedre	fysisk	og	
psykisk	helse?	Blir	du	motivert	av	å	gå	turer	
der	det	ligger	ei	bok	å	venter	på	deg?	Lurer	
du	på	hva	du	skal	gjøre	 i	 sommer,	 sammen	
med	 familien	 og	 venner	 eller	 sammen	 med	
tilreisende?					Benytt	deg	av	TOPP	10!
	 Her	er	det	turmål	for	liten	og	stor.	Van-
skelighetsgraden	varierer	slik	at	det	er	mo-
tiverende	for	alle.	Ønsker	du	å	få	kjøpe	det	
spesielle	Topp	10	kruset	trenger	barn	til	og	
med	9	år,	eldre	og	funksjonshemmede	å	sam-
le	4	 steder.	Resterende	 skal	 ha	minimum	8	
steder.
	 Alle	topp	10	turene	er	merket	med	rødt	
skilt	 ved	 startstedet,	 og	 du	 finner	 kartbe-
skrivelse	på	Topp	10	sin	hjemmeside.	Har	du	
samlet	nok	steder	for	å	få	kjøpt	krus	–	send	
inn	penger	og	trimkort	innen	15.	september.		
	 Vil	du	vite	mer	-	sjekk	nettstedet:	
www.bindalstur.no
	 Håper	vi	sees	ute	i	marka 
Rønnaug Helstad, folkehelsekoordinator

Topp 10 – for ellevte gang
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13. –15. juli 2012 (med litt tyvstart torsdag 12. juli)
Torsdag
•	Bindalseid-dagan	tyvstarter	på	torsdag	med	guidet	tur	til	Heilhornet	og	ungdomskveld	på	Kula	Kafe.
•	Bøkestad	gårdsmuseum	vil	være	åpent	alle	dager.

Fredag
•	Det	er	fiskekonkurranse	i	Kalvika	på	formiddagen.
•	Offisiell	åpning	av	dagene	blir	kl	16.00	i	parken.
•	Det	vil	bli	salg	av	middag	og	kaffe	i	teltet	etter	åpning.
•	Utstillinger	og	boder	vil	være	åpne.
•	Malerkurs	for	barn	på	ettermiddagen.
•	På	kvelden	blir	det	revy	med	revygruppa	”Steintoillåt”	i	samarbeid	med	Sveinung	Kveli.
•	Etter	revyen	blir	det	fest	med	”Smørsia	ned”.

lørdag
•	Utstilling	og	boder	er	åpne.
•	Det	blir	skattejakt	for	barn.
•	Rockeverksted	for	litt	større	barn.
•	Fotballturnering	for	aldersbestemte	klasser.
•	Aktiviteter	for	barna	i	parken.	Ridning.
•	Det	blir	selvfølgelig	salg	av	tradisjonsmat	i	teltet.	
•	På	ettermiddagen	blir	det	allsang	i	teltet	med	Thomas	Brøndbo.
•	På	kvelden	blir	det	fest	i	teltet	med	”Rhymes”.

søndag
•	Nytt	av	året	er	at	søndagens	arrangement	flyttes	til	Bøkestadvannet	

der	det	blir	grilling	og	aktiviteter	for	hele	familien.

Bindalseidet velforening er arrangør av Bindalseid-dagan som arrangeres annen hvert år. 
Vi ønsker at Bindalseid-dagan skal være et arrangement som er med på å skape trivsel og tilhørighet

blant oss som bor i kommunen til daglig, men også at de som er utflytta 
kan ha noen fine dager heime når de er på besøk. 

Bindalseid-dagan er en viktig inntektskilde for foreningen. 
Inntekten går i hovedsak til å veglys og vedlikehold av disse, samt vedlikehold av parken.

Velforeningen forsøker også å gi bidrag til andre lag og foreninger i bygda ved behov.
 

Vi håper alle stiller opp på denne dugnaden som er et stort løft for bygda, 
og at mange kommer  til Bindalseidet denne helga.

Alle er hjertelig velkommen!

   Program 

Bindalseid-dagan 2012
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Via	tilskuddsmidler	som	Fylkeman-
nen	bevilger	hvert	år	til	skogbruket,	
har	alle	som	bidrar	med	aktivitet,	
anledning	til	å	søke	kommunen	
om	slik	støtte.	Tilskuddsordningen	
gis	i	form	av	prosent	av	en	maks	
kostnad,	og	der	egenandelen	–	re-
sterende	kan	dekkes	av	innestående	
skogfond	med	skattefordel.	

skogplanting/Foryngelse	av	
plantefelt	gis	det	50	%	tilskudd	av	
den	totale	kostnad.	

skogrydding/regulering	av	plan-
tefelt	gis	det	60	%	tilskudd	av	en	
makssats	på	kr	400.-	pr.	da.	

Tynning	av	plantefelt	søkes	via	
kommunen,	der	Fylkesmannen	ut-
betaler	via	en	avsatt	pott	til	dette	
formålet.	

Bratt terreng:	
Her	er	det	kommet	nye	satser	og	
nye	betingelser.	Kravet	for	å	oppnå	
tilskudd	er	at	lilengden	er	over	75	
meter	og	helningen	i	prosent	er	
over	50	%.	Tilskuddet	er	flatt	utbe-
talt	kr	120.-	pr.m3	

Tilskudd til vekslende 
 driftssystem	p.g.a	vanskelig	ter-
rengforhold	kan	innvilges	med	kr	
25.-	pr.m3.	Sjølevering	kommer	inn	
under	denne	ordningen.	

Tilskudd for lang terrengtran-
sport	over	2	km,	gis	det	et	tilskudd	
på	kr	40.-	pr.m3	

drift i mellomvanskelig 
 terreng	må	forhåndsgodkjennes.	
Kravet	er	at	lilengden	er	over	50	
meter	og	helningen	er	over	50	%	
Her	er	satsene	delt:	
	 Manuell	drift:	kr	80.-	pr.m3.
	 Maskinell	drift:	kr	40.-	pr.m3	

Tilskuddsordninger for 
skogbruket i Bindal 2012 

Tilskudd til bygging av 
skogsveger i Nordland:	
Bilvegklasse	3,	4	eller	5;	tilskudd	

inntil	60	%	av	godkjente	kost-
nader	

Traktorveg	klasse	7;	inntil	40	%	av	
godkjente	kostnader.	

Traktorveg	klasse	8;	inntil	25	%	av	
godkjente	kostnader.	

Vinterbilveg	klasse	6;	inntil	10	%	av	
godkjente	kostnader.	

 	
For	bygging	av	veger	i	områder	hvor	
det	skal	drives	skogkultur,	foretas	
tynninger	eller	andre	tiltak	som	gir	
et	begrenset	grunnlag	for	opparbei-
delse	av	skogfond,	kan	det	gis	inntil	
10	%	ekstra	tilskudd	til	ovennevnte	
satser.	
	 Likeså	kan	det	gis	inntil	10	%	
ekstra	tilskudd	hvis	omlegging	for	
å	ivareta	spesielle	miljøverdier	som	
medfører	betydelige	ekstrakostna-
der	ved	vegbyggingen.	

Nedre grense for kostnadsover-
slag som kan utløse tilskudd er kr 
25 000.	
Skogeiere	som	går	med	planer	om	
å	investere	i	ulike	tiltak	på	sin	eien-

dom,	som	kan	utløse	tilskudd,	bes	
ta	kontakt	med	Skogbruksrådgiver	i	
kommune	for	nærmere	informasjon	
om	de	ulike	ordningene.	
Det	oppfordres	til	alle	med	skog-
eiendom	om	å	være	aktiv	i	forvalt-
ningen	av	sin	eiendom.	Skogloven	
gir	den	enkelte	frihet	under	ansvar,	
men	dette	fritas	ikke	den	enkelte	
for	sitt	forvaltningsansvar,	slik	som	
foryngelsesplikten	–	avvirkning	av	
gammelskog	og	stell	av	plantefelt	og	
ungskog.	Gjelder	også	vedlikehold	
-	oppgradering	av	skogsveier	med	
mer.	

Ikke	vær	redd	for	å	ta	kontakt	hvis	
det	er	ting	dere	lurer	på	!	
Bindal kommune 
	 Skogbruksrådgiver	
	 Karl-Erik	Solum	
E-mail;	karl.erik.solum@bindal.
kommune.no	
Tlf;	750	32	558	/	970	33	447
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IL Kulas Sommertrim 
- startet 15. mai og går til 5. september
 
Følgende	steder	er	med	i	år	:
-	Storfjellmyra	(Merket	løype	fra	Nygård)
-	Kjærlighetsstien	(Merket	løye	fra	Røttingen)
-	Brennhatten	(Merket	løype	fra	Åsen)
-	Vardefjellet	(Merket	løyoe	fra	Skauvika)
-	Nonslia	(Merket	løype	fra	Åkvika	og	Bøkestad)
-	Øvervatnet	(Merket	løype	fra	Hallenget)
-	Rislisletta	(Merket	løype	fra	Holm)
-	Gundagammen	(Merket	løype	fra	fellesbeita	på	Vikestad)
 
Man	må	gå	6	av	8	turer	for	å	bli	premiert.	
Premiering	med	statuett	til	barn	
til	og	med	10.	klasse.
De	over	10.	klasse	kan	kjøpe	krus	til	100,-	pr.	stk.

Styret	takker	alle	husstander,	bedrifter	etc	som	har	støt-
tet	 Velet	 med	 kontingent,	 Bindal	 Kraftlag	 for	 praktisk	
gjennomføring	 av	 vedlikehold	 av	 gatelys,	 Plahtes	 eien-
dommer	for	sponsing	av	juletre	og	Bindal	kommune	for	
arbeid	med	oppsetting	av	 juletre,	og	 for	tilskudd	på	kr	
32.650,-.
Kommunen	har	gått	bort	fra	å	betale	strømregning	for	
gatelysene.	I	stedet	utbetales	nå	en	samlet	sum	til	drift	
og	vedlikehold	av	gatelysene.	Beløpets	størrelse	innebæ-
rer	et	mindre	bidrag	fra	kommunen	enn	tidligere.
I	2011	ble	følgende	gjort:

Krevd	inn	kontingent,	vedlikehold	av	gatelys,	skiftet	ar-
matur,	organisert	17.	mai	sammen	med	Samarbeidsutval-
get	på	Terråk	skole,	og	Terråk	skolemusikk,	Organisert	
julegrantenning.

I	styret:	Bodil	Kjølstad,	leder.	Tove	Holmberg,	sekretær.	
Adelsten	Paulsen,	styremedlem.	Turid	Bekkavik,	kasse-
rer.	Siw	Brevik,	styremedlem.	John	Helge	Nilsen,	styre-
medlem.

  terråk Vel   
Årsmelding for 2011

Tilskuddsordninger for 
skogbruket i Bindal 2012 
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Nå	har	vi	krøpet	ut	av	våre	”hi”	nå	når	våren	og	somme-
ren	er	kommet,	og	det	blir	mange	samtaler	med	naboen	
eller	folk	som	går	forbi	mens	vi	gjør	klart	i	hager	og	bed	
til	 sommeren.	Hagemøblene	har	 funnet	 sin	 faste	plass,	
og	de	står	og	 frister	til	en	 liten	kaffetår	når	sola	titter	
fram.	Vi	går	nok	ei	herlig	årstid.	 i	møte!	Ei	årstid	med	
muligheter	for	mange	trivelige	aktiviteter,	både	sosialt	og	
i	fysisk	aktivitet	-	ei	ypperlig	tid	for	folkehelsa	
 
Har	du	lagt	merke	til	de	signalgule	postkassene	som	hen-
ger	på	butikken?	Vær	nysgjerrig	og	ta	et	poengkort	som	
henger	på	disse.	Sett	deg	med	kaffekoppen	i	solkroken	
og	les	om	SHAKE.	Bli	inspirert	og	delta	i	KOMMUNE-
KAMPEN	SHAKE	–	Sør	Helgeland	AKtiv	for	Kroppen.	
Bruk	hver	en	anledning	 til	 å	bli	 litt	 svett/få	opp	pulsen	
og	skriv	det	på	poengkortet.	Det	kan	være	plenklipping,	
rake	plena,	 leik,	 fotball	på	 løkka,	klatring	 i	trærne,	tril-

lebårekjøring	med	last,	sykling,	tur	med	barnevogn,	jog-
ging,	osv.	osv.	Topp	10	er	en	ypperlig	SHAKE	aktivitet.	
Nå	begynner	det	å	tørke	opp	i	skogen	igjen,	og	turene	
står	og	venter	på	deg.	Det	er	turmål	med	forskjellig	van-
skelighetsgrad,	så	noe	passer	for	alle.

Min oppfordring til deg er altså: 
delTA I KoMMuNeKAMPeN sHAKe.

Bidra	til	at	Bindal	blir	den	kommunen	med	mest	aktive	
innbyggere	på	Sør	Helgeland	(vi	skal	slå	Brønnøy,	Søm-
na,	Vega	og	Vevelstad!).	Lever	poengkort	1.	 juli	 i	post-
kassen	på	butikken	og	 få	muligheten	til	å	vinne	premie	
underveis.	Henger	du	med	i	konkurransen	i	ett	år,	er	du	
med	i	trekningen	av	større	premier,	eks.	gavekort.
Lykke	til!

Rønnaug Helstad, folkehelsekoordinator

Kribler det i kroppen
etter sol og varmere vær?
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Terråk	idrettslag	er	glade	for	å	kun-
ne	invitere	til	regatta	for	34.	gang.	Vi	
håper	seglere,	roere	og	publikum	får	
fine	dager.	Idrettslaget	tilbyr	båtkul-
tur	og	dansemusikk	over	 tre	dager	
helgen	29.	juni	til	1.	juli.	På	kaia	blir	
salgsboder	og	underholdning	lørdag	
og	søndag.	To	av	Norges	beste	dan-
seband	spiller	på	utefest	 i	 sentrum,	
så	 vi	 garanterer	 god	 stemning,	 selv	
om	vi	ikke	har	kontroll	på	været.
Torsdag kveld:	Guida	tur	til	

	Mulingen.
	 Båttur	til	Alslia	hvor	vi	får	se	

gammel	båttradisjon	i	praksis,	
med	servering	av	rømmegrøt.

Fredag kveld:	utefest	med	
Sie Gubba.

lørdag:	Konkurranseroing	dame-,	
herre-	og	ungdomsklasse,	segling	
færing	og	storbåt-	muligens	også	
åpen	klasse?		
Aktiviteter	på	kaia	for	store	og	
små,	bl.a.	«Ta	sjansen»,	bygg	din	
egen	farkost?	Triatlon

lørdag kveld:	Utefest	med	DDE.
søndag:	Familieroing	idealtid,	

	segling,	aktiviteter	på	kaia	for	
store	og	små,		
med	bl.a	«Mesternes	mester»

Vi	ber	alle	som	har	færing	eller	stor-
båt	om	å	begynne	forberedelsene	til	
årets	 regatta.	 Det	 vil	 bli	 arrangert	
en	seglerkarusell	 i	 forkant	av	regat-
taen,	2-4	ganger	i	løpet	av	juni.	Her	
inviterer	vi	i	år	som	i	fjor	ungdom	til	

Nordlandsbåt-
regattaen 2012

Fredag 29. juni kl 20	er	det	
fotballkamp	på	Mattiasmoen,	
der	Bindal	møter	Skogn	i	5.	

divisjon.	

å	 være	med	 i	 båtene!	Oppbevaring	
av	båtene	 i	båthuset	mellom	seglin-
gene!	Hvis	noen	har	båter	til	dispo-
sisjon	 som	de	 selv	 ikke	 skal	 bruke,	
og	kan	 låne	bort	til	roing	eller	seg-
ling,	 er	 vi	 takknemlige	 for	 å	 få	 be-
skjed	om	det!
	 Det	 vil	 bli	 premiering	 som	 før,	
men	i	tillegg	trekkes	det	en	overnat-
ting	på	Royal	Garden	for	roerne,	og	
en	 reisegavesjekk	 på	 kr.6000	 blant	
seglerne.
	 For	 nærmere	 informasjon	 ang.	
bl.a	påmelding,	henviser	vi	til	oppslag	
og	annonsering	i	 lokalavisene	når	vi	
nærmer	oss	regattaen.	De	som	øns-
ker	boder	på	kaia,	må	kontakte	Elin	
Gangstø,	975	98	265.

Har	du	spørsmål,	ta	gjerne	kontakt	
med	oss!	
Regatta-komitéen	2012:		
Elin	Gangstø	975	98	265,		
Linda	Skogseth	917	31	232,		
Sissel	Sørhøy	990	46	732,		
Arnstein	Bekkavik	959	74	490,		
Arne	Albert	Bekkevold	995	54	786.

Sie Gubba deltok	 i	 	Melodi	Grand	
Prix	2011	med	låten	«Alt	du	vil	ha»	i	
den	første	delfinalen	i	Ørland.	Ban-
det	 havnet	 i	 «Siste	 sjanse»	 i	 Sarps-
borg	 og	 var	 i	 finalen	 i	 Oslo	 Spek-
trum	hvor	 de	 endte	 på	 fjerdeplass.	
I	 år	 deltok	 sangeren	 Petter	 Øien	 i	
MGP	 sammen	 med	 country-legen-
den	Bobby	Bare.	Til	Bindal	kommer	
bandet	etter	en	lang	Norges-turné.
 
DDE	 er	 hele	 2012	 ute	 på	 sin	 ty-
veårsjubileums-turné.	 "20	 år	 med	
dressjakka	 på	 vranga"	 heter	 jubi-
leumsforestillingen.	 Bandet	 byr	 på	
seg	 selv	 i	 en	 grad	du	 aldri	 har	 sett	
før,	 og	 forteller	 egen	 historie	 med	

både	 skråblikk	 i	 sketsjer	 og	 gjen-
nom	 de	 største	 hit-ene	 og	 allsang.	
Når	gruppa	 legger	ut	på	 turné,	blir	
konserten	basert	på	sangene	fra	ju-
bileumsforestillingen.	 Ny	 cd	 er	 like	
om	hjørnet.

 29. juni til 1. juli

19
Båtsaumen

Kommunalt informasjonsblad for Bindal



Topp 10

Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: post@bindalkraftlag.no

Helstad landbruksverksted
tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• Medisinutsalg 
• tiPPing
• Post i Butikk

Velkommen!

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

terråk

12  Bindal menighetsBlad

Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner, navntil-
føyelse og oppussing tlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige  
alternativ med 

tradisjon og kvalitet!

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
				Bergslid	AS

BINdAlseIdeT soNglAg og
rørvIK gosPelKor 
Bindalseidet	songlag	er	70	år	i	2012.	Vi	skal	
bl.a.	markere	dette	gjennom	et	samarbeid	med	
Rørvik	gospelkor.	Samarbeidet	ender	opp	med	
kirkekonsert(er).	Har	du	lyst	til	å	være	med?		–		
Kor	e	du?	–		Vi	trenger	deg!

øvelser	ved	Bindalseidet	skole	og	Terråk	skole	
(første	onsdag	hver	måned)	hver	onsdag	kl.	19.00.	
Første	øvelse	etter	sommeren	er	15.	august.
	 Ta	gjerne	kontakt	med	
Vigdis	Gutvik	957	46	858,
Jens	Christian	Berg	958	31	160	eller	
Anita	Vassli	tlf.	479	09	230.		 Styret

st.Hansfeiring
Det	er	arrangementer	flere	steder	St.Hansaften.	Blant	
annet	på	Bindal	bygdetun,	Møllebogen,	Vikestadvågen.	
Se	oppslag.	

Nordlandsbåtregatta 2012
I	helga	29.	juni	til	1.	juli	er	det	tid	for	Nordlandsbåtre-
gatta	på	Terråk. DDE spiller	ute	lørdag	kveld.	Fredag	
spiller	Sie	Gubba.	Roing	og	segling	med	nordlandsbåter.	
Mange	aktiviteter	på	kaia.

sirkus eliassen til Bindal 
Brødrene	Eliassen	fra	Bodø	har	konsert	på	Terråk	
samfunnshus	onsdag	11.	juli.	
Bindal	Ungdomsråd	håper	alle	
unge	i	Bindal	kommer	for	å	
oppleve	gruppa,	som	er	kjent	
for	låtene	”Hjem	til	dæ”,	”Æ	vil	
bare	dans”,	og	”Opp	Ned	Bak	
Fram”.	Billettpris:	100	,-	med	
kulturkort	og	150	,-	uten	kul-
turkort.	

Bindalseid-dagan 2012
Fra	torsdag	12.	juli	til	søndag	15.	juli	er	det	igjen	
Bindalseid-dager.	Følg	med	på	Facebook	for	detaljert	
program.

sommerkonserten 
Lørdag	14.	juli	er	det	konsert	i	Åbygda.	
Familien	Nilsen,	og	venner,	bosatt	i	Bergen	presen-
terer	et	musikalsk	program	med	klassisk	musikk.	
Chihiro	Ito,	piano,	Johanne	Mjøs,	fiolin,	Ragnhild	
Mjøs,	marimba,	Tone	Nilssen,	cello,	og	Knut	Mjøs,	
trompet.
	 Kanskje	 blir	 det	 også	 en	 konsert	 Vassås	 kirke	
torsdag	12.	juli.	

grautfest i Båtneset
Lørdag	21.	juli.	Reitans	sørger	for	dansemusikk.	

Fiskefestival i Åbygda
Lørdag	28.	juli.	
Fiskekonkurranse	og	aktiviteter
på	dagtid.	Fest	om	kvelden.	
Musikk	er	ikke	avklart.	
Arrangør	er	Åbygda	ungdomslag.

Aktivitetsdag i Åbygda
Søndag	2.	september	kl	1100	-	1700	er	det	aktivitets-
dag	ved	klubbhuset	ved	fotballbanen	i	Åbygda.	Arran-
gør	er	Åbygda	idrettslag.

Basar på Helstad 
Helstad/Bangstad	Vel	inviterer	til	basar	på	ungdoms-
huset	søndag	16.	september.	

Basar i Åbygda
Åbygda	ungdomslag	inviterer	til	basar	på	Åsen	søn-
dag	18.	november	kl	1400.

Kulturkalender sommer 2012
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